,
અગ યની

હરાત

ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
જ

વારા તાંિ ક સંવગ ની સીધી ભરતી

માટ (૧) તા. ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ *હરાત ,માંકઃ ૯૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ (૨)
તા.

૧૭/૦૩/૨૦૧૭

ના

રોજ

*.,.

૧૧૯/૨૦૧૬૧૭

થી

૧૩૨/૨૦૧૬૧૭

૨૬/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ *.,. ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮

2િસ ધ

(૩)

તા.

કર3 ઓન-

લાઇન અર9પ કો મેળવવામાં આવેલ છે . < પૈક3ની નીચે દશા@ વેલ સંવગ ની 2થમ તબBાની
MCQ-OMR પCિતની Dપધા@ Eમક લેFખત કસોટ3 ગાંધીનગર ખાતે યો*નાર છે . < અIવયે
Dપધા@ Eમક લેFખત કસોટ3 માટની તાર3ખ નB3 કર3ને તા. ૧૧/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ મંડળની
વેબસાઇટ પર Jુકવામાં આવેલ છે . < સંદભK ઉકત દરક સંવગ@ની પર3Mા માટના કોલ-લેટર
ડાઉનલોડ કરવા માટનો કાય@,મ નીચે દશા@Nયા 2માણેનો મંડળ Oારા નB3 કરવામાં આવેલ છે .
<ની સંબિં ધત ઉમેદવારોએ જQર3 નRધ લેવી.
અિનવાય@ કારણોસર મંડળ આ કાય@,મમાં ફરફાર કર3 શકશે.
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ઉમેદવારોએ < તે સંવગ@ની 2થમ તબBાની MCQ-OMR પCિતની Dપધા@ Eમક લેFખત
કસોટ3 માટના કોલ-લેટર તથા તે સાથેની જQર3 Tુચનાઓ સUહત ઉપર દશા@ વેલ િનયત તાર3ખસમયગાળા દરVયાન ''https:// ojas.gujarat.gov.in'' વેબસાઇટ પરથી અW ૂક (ON LINE)
ડાઉનલોડ કર3 તેની િ2Iટ કાઢ3 લેવાની રહશે.

2વેશપ

''ON LINE'' ડાઉનલોડ કરવા માટ ઉમેદવારોએ 2થમ કોVZ[ુટરમાં (૧)

''https: // ojas.gujarat.gov.in'' વેબસાઇટ પર જ\ુ.ં (૨) MCQ-OMR પCિતની Dપધા@Eમક
લેFખત કસોટ3 માટના ઉમેદવારોએ '' Call Latter '' પર ''Click'' કર\ુ.ં (૩) Eયાર બાદ
''Primary Call Latter'' પર ''Click'' કર ને Select job ના બોMમાંથી આપ < *હરાતનો
કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય તે *હરાત Select કર3ને િનયત બોકસમાં

''Confirmation Number'' તથા ''Birth Date'' ટાઇપ કર3ને OK પર Click કરવાથી
અલગ Window માં આપનો Call letter (2વેશપ

) D,3ન પર દખાશે. < Call Latter

તથા તે સાથેની Tુચનાઓની િ2Iટ મેળવી લેવાની રહશે. ( કોલ લેટર નવી િવIડોમાં ખોલવા
માટ Pop up Blocker Off કર\ુ ં જQર3 છે . )
ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરલ કોલ-લેટર તથા Tુચનાઓની િવગતો ક < Dપધા@ Eમક
લેFખત કસોટ3 સમયે હાજર3પ કની િવગતો ભરવા તેમજ પર3Mાની આગળની કાય@વાહ3 માટ
] ૂબ જ ઉપયોગી હોઇ તે અW ૂક વાંચી જવી. ઓનલાઈન કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા સંદભK કોઈ
માગ@દશ@નની આવ_યકતા જણાય તો તે માટ મંડળના નાયબ સFચવ`ી (તાંિ ક પર3Mા) નો
કચેર3 સમય દરVયાન ફોન નંબર:- ૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સં૫ક@ કર3 શકાશે.

થળઃ- ગાંધીનગર
તાર ખ- ૦૨/૦૨/૨૦૧૮

સ&ચવ
)ુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગાંધીનગર

